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ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 
Mødedato: 2. september 2020 09.30-11.30 
Mødested: Zoom https://aarhusuniver-
sity.zoom.us/j/61408992877  
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde AFI 
 
 
 
 

Deltagere: Jacob Busch (forperson), Casper Andersen, Morten Dige, Anne Marie Olesen, 
Naja Rathje Lennert (filosofi, næstforperson),  
Observatører: Christian Hansen (SNUK, ref.), Bjørn Korsgaard (studenterstudievejleder), 
Arendse Wenzel Måge (studenterstudievejleder) 
 
Afbud:  Christian O. Christiansen 
 
REFERAT 
 
1. Valg af mødeleder 
Jacob Busch blev valgt som mødeleder 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Orienteringspunkter 
3.1 Corona-situationen 
De skriftlige orienteringer fra studieleder vil blive udsendt sammen med referatet.  
 
Det er tilladt at holde faglige arrangementer før 18.00, hvor man gerne må blande på tværs af hold 
så længe afstandskravet afholdes. Efter 18.00 må der afholdes faglige arrangementer, hvis der er en 
faglærer tilknyttet. Der må dog ikke serveres mad og drikke til arrangementerne.  
 
Der har været begrænsninger ift. at studerende fra Nat ikke har må tilmelde sig kurser på afdelin-
gen, da de ikke kan følge undervisningen. Afdelingsleder følger op med studieleder. 
 
3.2 Nyt fra fagrådet 
Filosofi – der har ikke været afholdt møde endnu i fagrådet. Der har været afholdt formøde for fag-
rådet. Man er ved at booke lokaler igennem instituttet og vil køre en kampagne ift. at finde nye stu-
derende til fagrådet, når de praktiske elementer er på plads.  
 
Idéhistorie – Der var ingen repræsentant for idéhistorie til mødet. 
 
3.3 Nyt fra studievejledningen 
Der er ved at planlægge arrangementer for efteråret. Som udgangspunkt er arrangementerne on-
line, men der er åbnet op for muligheden for fysiske arrangementer. 
Der er følgende arrangementer: 

- Intro til nye bachelorstuderende 
- Studiegruppeworkshop 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61408992877
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61408992877
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- Åregangsmøder 
 
3.4 Nyt fra studienævnet 

- Link til Studienævnets referat 
Der blev orienteret om, at tilstedeværelseskravet er tilsidesat i efteråret 2020 grundet co-
vid 19. 
 
3.5 Nyt fra institutledelsen 
Hovedfokus på møderne har været på studiestart og undervisningsplanlægning.  
 
3.6 Nyt fra afdelingslederen 
Der har været afholdt afdelingsmøde på filosofi og idéhistorie. På filosofi har man drøftet 
evalueringerne af undervisningen, hvor studerende har oplevet pukler i semestret. Der blev 
koordineret mellem de forskellige undervisere ift. at undgå pukler i semestret.  
Dernæst er der blevet drøftet den nye evalueringspraksis. Der er blevet udarbejdet et skri-
veri omkring udfordringer ved den nye evalueringspraksis, som vil blive drøftet på de to 
medarbejdermøder.  
 
3.7 Nyt fra ARTS studier 
Det blev aftalt, at Christian Hansen udsender nyhedsbrevet fra september hurtigst muligt med 
oversigt over det juridiske gennemsyn, som er trådt i kraft i alle studieordninger 1. september 2020.  
 
4. God praksis for kursusafvikling – skriv fra SN 
Studienævnet for Institut for Kultur og Samfund vedtog den 13. maj en god praksis for kursusafvik-
ling. Uddannelsesnævnet drøfter de vedtagne skriv fra Studienævnet. 
 
Uddannelsesnævnet havde følgende kommentarer: 

- Hvordan skal ”konkretiseret fortolkning af studieordnings kvalifikationsbeskrivelse” for-
stås? Det skal forstås, som en præsentation af de faglige mål i studieordningerne, som det 
allerede er kutyme på afdelingen. 

 
5. Evaluering af zoom-eksaminer og omlagte eksaminer 
Studienævnet har bedt uddannelsesnævnene at drøfte erfaringer med zoom-eksamener og omlagte 
eksamener. Hver uddannelsesnævn bedes gerne at skrive positive erfaringer, negative erfaringer, 
mulige forbedringsforslag og en kort sammenfattende overordnet evaluering. Skabelon til UN’s 
evaluering er vedhæftet sagsfremstillingen. Afdelingsleder har haft skabelonen med på medarbe-
dermøder. 
 
UN havde følgende bemærkninger: 
Positive erfaringer: 

- Systemet virkede, når man loggede in (zoom) 
- Positivt overrasket over det tekniske fungerede i Zoom 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
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Negative erfaringer: 
- Det er svært at fange de subtile cues, som en underviser giver til en eksamen 
- Eksaminer er ikke altid oplagte til at blive omlagt til virtuelt.  
- Det er ekstra arbejde, at undervisere skal varetage noget af det administrative ar-

bejde ifm. zoom-eksaminer 
- Der kan mangle støtte til studerende, hvis en eksamen ikke var gået godt. 
- Der har været uklarhed ift. support og hvem man skal kontakte ift. hjælp.  
- Der har været enkelte tekniske problemer 

 
Forslag til forbedringer: 

- Have eksaminatorer i det samme rum, da det vil kunne hjælpe ift. pålidelighed.  
- Forslag til studerende om ikke at være helt alene efter man har afholdt eksaminer. 

 
UN ønsker at se data ift. karaktergivningen for foråret 2020 om det har været forskel i ka-
rakterne.  
 
6. Tilbud om deltagelse i trivselsundersøgelser 
Fakultetet har spurgt studienævnet, om der er uddannelser på IKS, der kunne være interesseret i at 
deltage i en trivselsundersøgelse som beskrevet nærmere i bilaget. Studienævnet besluttede, at 
hvert uddannelsesnævn kan drøfte om de ønsker at deltage i undersøgelsen.  
 
Uddannelsesnævnet synes, at det kunne være interessant at deltage i på et andet tidspunkt, hvor 
der ikke er Corona-periode. Derfor ønsker man ikke at deltage i denne trivselsundersøgelse.  
 
Uddannelsesnævnet drøftede muligheden for at der kunne laves en intern evaluering. Dette kunne 
håndteres af studenterstudievejledningen til åregangsmøder.  
 
7. Proces for studieordningsændringer 
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i uddannelsesnæv-
nene. Uddannelsesnævnene har stadig mulighed for at indmelde ønsker om ændringer til eksiste-
rende studieordninger. Dette kræver jf. uddannelseseftersynet, at studieordningen har haft et fuldt 
gennemløb. Der kan ved en studieordningsændring kun være tale om mindre ændringer, og det er 
ved en hver ændring vigtigt at relatere ændringen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en 
studieordnings fulde gennemløb kan kun gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, som bør 
rettes af hensyn til de studerendes retssikkerhed.  
 
Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer: 
Forslag til studieordningsændringer behandles i: 
- UN i oktober (november hvis muligt inden SN møde). UN indstiller til godkendelse i SN 
- SN i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstiller til godkendelse i deka-
natet 
- Dekanatet i januar. 
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Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr 01.09.2021 
 
UN har følgende studieordninger som har haft et fuldt gennemløb:  

• Kandidatuddannelsen i Filosofi 2017 
• Kandidatuddannelsen i idéhistorie 2017 
• Masteruddannelsen i Humanistisk organisationsudvikling 2018 
• Bachelortilvalget i Humanistisk organisationsudvikling 2015 
• Masteruddannelsen i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling 2011 

 
UN har tidligere indstillet følgende ændringer som blev afvist grundet mangel på fuldt gen-
nemløb:  

• Masteruddannelsen i humanistisk organisationsudvikling 2018 – ændring af for-
målsbeskrivelse i faget Humanistiske perspektiver på organisationer 

• Masteruddannelsen i humanistisk organisationsudvikling 2018 – ændring af for-
målsbeskrivelse i faget Etik, økonomi og ledelse 

• Bacheloruddannelsen i filosofi 2018 – ønske om mulighed for gruppeprøve i faget 
Bachelorprojekt (stadig ikke haft fuldt gennemløb) 

• Bacheloruddannelsen i filosofi 2018 (+ kandidattilvalg i filosofi 2019) – ændring af prøve-
beskrivelse for faget Etik (stadig ikke haft fuldt gennemløb) 

 
Tidligere indstillede ændringer skal indstilles igen og godkendes i både UN, SN og dekanat.  
 
Skabelon for indstilling af ændringer (både nye og tidligere indstillede ændringer) kan rekvireres 
hos UN-sekretæren.  
 
De relevante undervisere opfordres sammen med afdelingsleder til at hente sparring hos UN-sekre-
tæren i forhold til kvalificering af den eller de ønskede studieordningsændringer inden endelig god-
kendelse i uddannelsesnævnet. 
 
8. Godkendelse af handleplaner for Filosofi 
Uddannelsesnævnet får tilsendt de opdatere handleplaner på baggrund af uddannelsesevaluerings-
møde mandag den 17. august. Forperson forespørger især uddannelsesnævnets kommentarer ift. at 
kunne prioritere mellem de forslåede handlinger, da der er mange i handleplanerne.  
 
Afdelingsleder gav et kort resume af uddannelsesevalueringsmødet på filosofi til UN. På baggrund 
af opsummeringer på mødet har afdelingsleder udarbejdet nye handleplaner for filosofi.  
UN havde følgende kommentarer: 

- Det vil være godt at prioritere i de initiativer, som skaber kontakt på tværs af årgange og 
kontakt mellem studerende og VIP’er. Dette er med til at skabe en fælles identiet for Filo-
sofi. 

- Handleplanerne blev rost. 
- Der kan slås de to punkter sammen under struktur ift. bacheloruddannelsen 
- Mentorordningen skrives ud af handleplanen.  



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Christian Hansen 
 
Dato: 25. august 2020 

 

Side 5/5 

- Punkt 5 under studiemiljø gøres UN medansvarlig.  
 
9. Fremtidige punkter på UN 
UN drøfter om der er forslag til fremtidige dagsordenspunkter: 

 
10. Eventuelt 
Arendse sender kontaktoplysninger på de ansvarlige for fagrådet på idéhistorie til Naja ift. at koor-
dinere valgprocessen for de studerende.  
 
Mødet blev hævet 11.00.  

Forslag til dagsordenspunkter Evt. mødedato 
Drøftelse af indførsel af en fælles bachelor-fejring (evt. en reception) for 
årgangen, der bliver færdige med bacheloruddannelsen enten som en fej-
ring af afslutning af hele bacheloruddannelsen i juni eller en fejring af af-
leveringen af bachelorprojektet i januar.  

September 2020 

Metaevaluering af undervisningsevalueringen 
Morten Dige har formuleret og fremsendt et skriv angående studienæv-
nets retningslinjer for undervisningsevalueringer. Inden drøftelse i uddan-
nelsesnævnet skal dette behandles på medarbejdermøder og der skal ind-
samles feedback fra de studerende fx hvordan forstår de spørgsmålene, 
som stilles i evalueringen. 

September 2020 

Valg på AU – både VIP og studerende er på valg i år. September 2020 
Fordeling, modeller og rationale for instruktortimer, herunder studiecafe.  
Koordinering og inddragelse af faglærer 
Drøftelse af, hvor det er mest formålstjenesteligt at have instruktorunder-
visning og mulige formater herfor. 

Efteråret 2020 


	Afbud:  Christian O. Christiansen
	REFERAT
	1. Valg af mødeleder
	2. Godkendelse af dagsorden
	3. Orienteringspunkter
	3.1 Corona-situationen
	3.2 Nyt fra fagrådet
	3.3 Nyt fra studievejledningen
	3.4 Nyt fra studienævnet
	3.5 Nyt fra institutledelsen
	3.6 Nyt fra afdelingslederen
	3.7 Nyt fra ARTS studier

	4. God praksis for kursusafvikling – skriv fra SN
	5. Evaluering af zoom-eksaminer og omlagte eksaminer
	6. Tilbud om deltagelse i trivselsundersøgelser
	7. Proces for studieordningsændringer
	8. Godkendelse af handleplaner for Filosofi
	9. Fremtidige punkter på UN
	10. Eventuelt

